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VENDIM  

PËR KTHIMIN PËR KORRIGJIM TË DOKUMENTACIONIT TË LISTËS 

SHUMEMËRORE TË KANDIDATËVE PËR DEPUTET TË DEPOZITUAR NGA 

PARTIA “BALLI KOMBËTAR” PËR ZGJEDHJET PËR KUVENDIN TË DATËS 25 

PRILL 2021 

 

Në mbështetje të neneve 19, pikat 1, shkronja “n” e 2, neni 67, neni 72 dhe neni 73, pika 1, të ligjit 

nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar si dhe Udhëzimit 

nr.1, datë 23.12.2020 “Për përcaktimin e rregullave për depozitimin e verifikimin e listave të kandidatëve 

dhe miratimin e modeleve të kandidimit”,  

 

V Ë R E J 

 

Partia “Balli Kombëtar” është regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Prill 

2021.  

Në bazё të neneve 67 e 72, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” 

të ndryshuar, Partia “Balli Kombëtar” ka paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 

dokumentacionin për miratimin e listave shumemërore për 12 zona zgjedhore.  

 

Në bazë të nenit 73 të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të 

ndryshuar, administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve verifikoi listat shumemërore të kandidatëve 

për deputet të Partisë “Balli Kombëtar” dhe dokumentacionin bashkëngjitur të paraqitur. Në përfundim të 

procesit të verifikimit paraprak u konstatuan mangësi dhe mospërmbushje të dokumentacionit si më 

poshtë: 

 

1. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Tiranë, nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke tejkaluar 

numrin e kërkuar me 2 kandidatë;  

2. Deklarata e Kandidatit (Model 05) për kandidatët për deputet me numër rendor 16, z. Arjan Lami 
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dhe 21 z. Elton Lloha, Qarku Tiranë rezulton pjesërisht e plotësuar; 

3. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet në Qarkun Tiranë, me numër rendor  22 

zj. Lumturi Proko dhe 28, z. Gjergj Hatellari, pika 8 rezulton e pa plotësuar; 

4. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet në Qarkun Tiranë me numër rendor  31, 

z. Alfred Bukaçi, pikat 3,4,5  rezultojnë të pa plotësuara; 

5. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Tiranë nuk është në përputhje me kriterin gjinor të përcaktuar në pikën 6 të nenit 67 të 

Kodit Zgjedhor; 

6. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Ebasan nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor duke tejkaluar 

numrin e kërkuar me 1 kandidat; 

7. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 5, zj. Esmeralda Abazi 

Qarku Elbasan, pika 5 rezulton e pa plotësuar;  

8. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Elbasan nuk është në përputhje me kriterin gjinor të përcaktuar në pikën 6 të nenit 67 të 

Kodit Zgjedhor; 

9. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Gjirokastër nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke mos 

plotësuar numrin e kërkuar me 1 kandidat; 

10. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Durrës nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke mos 

plotësuar numrin e kërkuar me 1 kandidat; 

11. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 3, z. Endri Telhallari 

Qarku Durrës pika 7 rezulton e pa plotësuar; 

12. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 7, z. Gëzim Bazelli 

Qarku Durrës pika 8 rezulton e plotësuar  me “po” por nuk është arsyetuar specifikimi i të 

dhënave; 

13. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Korçë nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke tejkaluar 

numrin e kërkuar me 1 kandidat;  

14. Deklarata e Kandidatit (Modeli 05) për kandidatët për deputet me numër rendor 3. zj. Kozeta 

Trajko, 6. z. Valter Baçe, 7. zj. Sela Stermolli, 8. z. Ermes Firaj, 9. z. Endri Ismailanj, 11. z. Ergis 

Sulo, 12. z. Ervis Alimadhi, Qarku Korçë, rezulton se ka parregullsi në plotësim; 

15. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 6, z. Valter Baçe Qarku 
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Korçë, pika 8 rezulton e pa plotësuar; 

16. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 9. z. Endri Ismailanj, 

12. z. Ervis Alimadhi Qarku Korçë, pika 7 rezulton se është shënuar me “PO”, por nuk është 

arsyetuar specifikimi i të dhënave; 

17. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Korçë nuk është në përputhje me kriterin gjinor të përcaktuar në pikën 6 të nenit 67 të 

Kodit Zgjedhor; 

18. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Shkodër nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke tejkaluar 

numrin e kërkuar me 1 kandidat; 

19. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Vlorë nuk është në përputhje me pikën 4 të nenit 67 të Kodit Zgjedhor, duke tejkaluar 

numrin e kërkuar me 2 kandidatë; 

20. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 6, z. Medini Dervishaj, 

Qarku Vlorë pika 5 rezulton e pa plotësuar; 

21. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 10, z. Saimir Xhindi, 

Qarku Vlorë  pika 8 rezulton e pa plotësuar; 

22. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 13. zj. Elvira Abdulaj, 

Qarku Vlorë  pika 1,2,3,4,5,6 rezulton e pa nënshkruar; 

23. Deklarata e Kandidatit (Model 05) për kandidatin për deputet me numër rendor 2, z. Zejnel Mataj, 

Qarku Kukës,  rezulton i pa plotësuar; 

24. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 6; z. Mustafa Dusho, 

Qarku Berat seksioni II dhe pika 8  rezulton e pa plotësuar; 

25. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 7, z. Metohor Brahimaj, 

Qarku Berat pika 8 rezulton e pa plotësuar; 

26. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 9, zj. Esmeralda Dusho, 

Qarku Berat seksioni II dhe pikat 3,4,5 rezultojnë të pa plotësuar; 

27. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 9, z. Adriatik Isufaj, 

Qarku Fier pika 7 dhe 8 rezulton e pa plotësuar; 

28. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet për zonën zgjedhore 

Qarku Fier nuk është në përputhje me kriterin gjinor të përcaktuar në pikën 6 të nenit 67 të Kodit 

Zgjedhor; 

29. Në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit për deputet me numër rendor 3, z. Geraldo Keqira, 

Qarku Lezhë, faqja 1 rezulton e pa nënshkruar; 
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30. Kërkesa për regjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për deputet, për zonën zgjedhore 

Qarku Dibër nuk është në përputhje me kriterin gjinor të përcaktuar pikën 6 të nenit 67 të Kodit 

Zgjedhor. 

 

 

V E N D O S : 
 

1. Kthimin për korrigjim, sipas gjetjeve të renditura më sipër, të dokumentacionit për regjistrimin e listës 

shumemërore tё kandidatёve pёr deputet, të Partisë “Balli Kombëtar”, për zgjedhjet për Kuvendin të 

datës 25 Prill 2021. 

 

2. Dokumentacioni i korrigjuar të depozitohet brenda datës 16.03.2021. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të 

Zgjedhjeve. 

 

4. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 3 ditëve në Komisionin e Ankimimeve dhe 

Sanksioneve. 

 

 

 

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve 
 

Ilirjan CELIBASHI 

 

 

 

  

  

    

 

 

 

 


